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ما بعد األزمة الكردية: ال استقرار طويل االجل وعنف مستمر

 Violence( بعنوان   )2019 أكتوبر   21( دراسة   )CSIS( والدولية  اإلستراتيجية  الدراسات  مركز  نشر 
 Kurdish Crisis to Long Term Instability and a Near Certain Future of Civil
Syria: Looking Beyond the(، أشار فيها الباحث )Anthony H. Cordesman( إلى انشغال 
االهتمام  دون  داعش،  تنظيم  وتهديد عودة  الكردي بشمال سوريا،  للجيب  التركي  باالجتياح  العالم 
الكافي بالمسببات واألثار طويلة األجل لألزمة، كانعدام االستقرار والتطرف واإلرهاب والصراعات األهلية، 
وما إلى ذلك من ظواهر سطحية، مثل وقف إطالق النار ومفاوضات السالم، التي ال توقف القتال أو تجلب 

االستقرار.
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الكردية  من  األزمــة  قللت  الفاشلة”، حيث  الــدول  “حــروب  اليوم ضحية  أصبحت  أن سوريا  الباحث  ورأى 
فرص عودة سوريا كدولة مستقرة في السنوات المقبلة، وعززت من وضعها كمصدر للتوتر والصراع 

اإلقليمي.

أرقامًا  العالمية”  الشفافية  و”منظمة  الدولي”  “البنك  تقديرات  ُتقّدم  العربية؛  البلدان  معظم  وكحال 
مفزعة حول مستوى الفساد وسوء واإلدارة واحتقان الفئات الشبابية، بالتزامن مع فشل جهود اإلصالح 
القتالية واالضطرابات  التنمية، وما تسببه من انقسامات عرقية وطائفية، واستمرار لألعمال  ومشاريع 

العنيفة، وتنامي مظاهر التطرف واإلرهاب.

ورأى كوردسمان أنه إذا نجح األسد في إخضاع الكرد، ومنع عودة تنظيم “داعش”، وتدمير آخر معقل 
نظامه  استعادة  من  سيتمكن  فإنه  تركيا؛  مع  تفاهمات  إلى  والتوصل  إدلــب،  في  السنية  للمعارضة 
االستبدادي، إال إنه لن يتمكن من تحقيق االستقرار ما لم يغير طبيعة نظامه بصورة جذرية، وهو أمر 
غير ممكن بالنسبة له، إذ إنه سيغامر بفقد الدعم الروسي واإليراني الذي يعتمد وجوده عليه، ويبدو 
أن السيناريو األقرب للتحقق هو تكرار ما وقع في الجزائر والعراق، حيث نجحت السلطات في الحد من 
الفوضى عبر ممارسة قمع الدولة واإلرهاب الرسمي والتنكيل بالمعارضة، ولكن لبضع سنوات تندلع 

بعدها اضطرابات أكثر عنفًا. 

بشار األسد أسوأ إرهابيي العالم

بالمقارنة مع تنظيم “داعش” والمنظمات الكردية المتطرفة؛ فإن نظام بشار األسد هو أسوأ التنظيمات 
اإلرهابية على المستوى الدولي، وذلك لتبنيه مفهوم “إرهاب الدولة”، ولو عدنا إلى الملحق اإلحصائي 
الخارجية األمريكية بشأن اإلرهاب، فسنجد أن هجمات تنظيم “داعش” اإلرهابي قتلت أكثر من  لوزارة 
33,300 ألف ضحية نتيجة 4,900 ألف هجوم في أرجاء العالم ما بين عامي 2005 و2015، وتشير 
التقديرات نفسها إلى أن التنظيم قتل 9,180 شخصًا عام 2016، و4,340 عام 2017، ونحو 2,221 
العمليات، ولو  الناتجة عن تلك  48,741، دون اإلصابات  إلى  التنظيم  2018، ما يرفع عدد ضحايا  عام 
جمعنا عدد الضحايا من المدنيين ومن قوات مكافحة اإلرهاب التي قتلها تنظيم “داعش” في سوريا 
بين  يتراوح  ما  ألف، وذلك في مقابل  التنظيم مائة  يتجاوز عدد ضحايا  ال  أن  المرجح  فإنه من  وحدها، 
371,222 إلى 570,000 ألفًا هم ضحايا الصراع في سوريا خالل الفترة الممتدة ما بين 15 مارس 2011 

ونهاية 2018.

ووفقًا لتقديرات “المركز السوري لبحوث السياسات”، فقد قتل نحو 470,000 سوري حتى 11 فبراير 
 23 قتيل حتى   400,000 بنحو  القتلى  لسوريا عدد  المتحدة  األمم  قدر مبعوث  2016، في حين 
أبريل 2016، فيما تراوح تقدير “المرصد السوري لحقوق اإلنسان” لعدد الضحايا ما بين 271 إلى 570 
ألفًا في 15 مارس 2019، يضاف إلى ذلك أرقام غير معلومة من ضحايا اإلعدام واإلخفاء القسري، والتي 
الغازات  واستخدامها  الرسمي،  اإلرهاب  ممارستها  جراء  منها  األكبر  المسؤولية  النظام  قوات  تتحمل 
السامة، والقصف الممنهج للمدنيين، ما يعني أن النظام قد قتل في سوريا خالل الفترة 2011-2018 

ضعفي عدد المدنيين الذين قتلهم تنظيم “داعش” في أرجاء العالم خالل الفترة 2005-2018.
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تنامي االحتقان الشعبي وكراهية النظام

ال تزال الحرب السورية مستمرة، ومن غير المعروف كيف ستنتهي العملية التركية، أو ما الذي ستؤول 
األمور إليه في إدلب، إال إنه من الواضح تمامًا أن العودة إلى أسلوب نظام األسد االستبدادي في الحكم 
لم يعد ممكنًا على الصعيد المحلي، إذ سيستمر السوريون في دفع ثمن باهظ للحرب، ومن المرجح 
أن تستمر االضطرابات، وأن يفضي ذلك إلى المزيد من العنف والفوضى والتطرف ونشوب الصراعات 
لالجئين  الضخمة  األعــداد  استمرار معاناة  ما سينتج من عواقب وخيمة على  إلى ذلك  األهلية، يضاف 
المتحدة  األمم  مكتب  قّدر  2019؛  يوليو  ففي  مستديمة،  بعاهات  والمصابين  والمرضى  والنازحين 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وجود نحو 11,7 مليون سوري بحاجة لإلغاثة والحماية من أصل 18 مليون 
مدني موجودين في الداخل السوري، وقّدر وجود 5,6 مليون الجئ في الخارج، ونحو 6,9 مليون نازح 
في الداخل، وتفيد التقارير بتسرب نحو 2,1 مليون طفل سوري من المدارس، وتعرض 1,3 مليون طفل 
آخر لخطر التسرب منها، وتدهور قطاعات التعليم والزراعة والتجارة وفرص العمل، والرعاية الصحية، 
%22 منها بشكل  الخدمة، فيما يعمل  %32 من  1811 مركز صحي في سوريا، خرج نحو  بين  فمن 

جزئي.

ومن غير المعروف كم سيرجع من المدنيين السوريين الذين فروا إلى الخارج من قمع النظام، وكم 
عدد الذين يرغبون بالعودة إلى مناطق سكناهم في صفوف النازحين، إال إنه من المعروف أن األغلبية 

الساحقة من السوريين غير راغبين في تأييد “ديكتاتورية األمر الواقع” التي يفرضها العلويون. 

وترجح تقديرات وكالة االستخبارات المركزية األمريكية )CIA( احتماالت اندالع المزيد من العنف والتطرف 
“العرب  التالي:  النحو  على  العرقية  المجموعات  الوكالة  مصادر  ُتقّدر  فيما  للنظام،  المعارضة  وتنامي 
)السنة( %50، العلويون %51، الكرد %10، السوريون األصليون %10، آخرون %51 )بما في ذلك الدروز 
واإلسماعيليون والشيعة اإلماميون واآلشوريون والتركمان واألرمن(”. أما من حيث اللغات؛ فإن العربية 

هي اللغة الرسمية، تليها الكردية واألرمينية واآلرامية والشركسية والفرنسية واإلنجليزية.

 ،74% السنة  )رسميًا   87% “اإلســالم  التالي:  النحو  على  فيها  األديــان  نسب  نفسه  المصدر  ويقدر 
والكاثوليك  األرثوذكس  فيهم  )بمن   10% المسيحيون   ،)13% ــدروز  وال واإلسماعيليون  والعلويون 
تكون  وربما  وحلب”،  دمشق  في  اليهود  من  متبٍق  قليل  عدد  إلى  باإلضافة  والنساطرة(،  الشرقيون 

نسبة السكان المسيحيين قد تقلصت نتيجة فرار الكثير منهم بسبب الحرب.

وينتج عن استمرار الصراع؛ تنامي االحتقان الطائفي بين العلويين والشيعة والسنة واألقليات الدينية 
األصغر، فيما ينفصل الكرد السوريون عن بقية مناطق سيطرة النظام، وتنشأ تشكيالت سنية متطرفة، 
وتتزايد األزمات االقتصادية، وتتنامى نسب البطالة المباشرة والمقنعة، واالعتماد الثقيل على المعونات 
الخارجية، وانعدام فرص التنمية االقتصادية، وعدم قدرة النظام على التعامل مع أي من األزمات القائمة.
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فساد الدولة وفشلها

مشاكل  وتعود  الدولة،  بناء  إعادة  في  والرغبة  والصادق  الفاعل  للحكم  كبيرة  بصورة  سوريا  تفتقد 
الفساد إلى مراحل سابقة لألزمة كما تظهر بيانات البنك الدولي منذ عام 1996، وتسببت االضطرابات 
إيران  2011 في تمزيق النسيج االجتماعي نتيجة اعتماد بشار األسد على حلفائه في  السياسية منذ 
والطائفي وممارسة  العرقي  التطهير  أنماط  أسوأ  السنة، وشن  مناوئيه  لتدمير  اهلل”  و”حزب  وروسيا 
إرهاب الدولة منذ ذلك الحين، وتصنف التقديرات الدولية سوريا في قاع قائمة الدول األكثر فسادًا في 
العالم، حيث احتلت المركز 178 من 180، وال ُيعرف على وجه التحديد متى، أو ما إذا من الممكن، أن 

يتوقف القتال وتعود سوريا كبلد موحد يمكنه سلوك مسار التنمية واالستقرار في الفترة المقبلة.

اقتصاد معّوق

معونات  على  الحصول  فرص  تضاؤل  مع  سوريا  تواجهها  التي  الهائلة  االقتصادية  التحديات  تتزامن 
اقتصادية دولية، خاصة وأن النظام ال يمتلك أية مصداقية في استخدام هذه المساعدات فيما يعود 
بالنفع على المواطنين، وأكدت النشرة السنوية لموقع االستخبارات المركزية األمريكية )أكتوبر 2019( 
)2011(، حيث انخفض بمقدار يزيد  أن االقتصاد السوري قد تدهور على نحو خطير منذ اندالع الحرب 
الدولية،  العقوبات  آثار  النظام بمعالجة  2017-2010، فيما تنشغل حكومة  الفترة  %70 خالل  على 
وتبدو عاجزة عن ترميم الضرر واسع النطاق الذي أصاب البنية التحتية، وعن التعامل مع األزمات الناتجة 
النقد  احتياطيات  وتراجع  التضخم،  وارتفاع  الدعم،  وتضاؤل  المحلي،  واإلنتاج  االستهالك  انخفاض  عن 

األجنبي، وتنماي عجز الميزانية والعجز التجاري، وتدهور قيمة الليرة وهبوط قوتها الشرائية. 

الليرة السورية قد انخفضت بمقدار  2019( إلى أن  وأشارت دراسة لمعهد “تشاتام هاوس” )سبتمبر 
13 ضعف عما كانت عليه قبل الحرب، وانخفضت بمقدار %20 ما بين يناير وسبتمبر 2019، معتبرة 
“انخفاض قيمة العملة يعكس تدهورًا هيكليًا لالقتصاد السوري، حيث انخفضت قيمة الصادرات  أن: 
2018، فيما انخفضت  700 مليون دوالر في  إلى أقل من   ،2010 12,2 مليار دوالر عام  السورية من 
4,4 مليار دوالر خالل الفترة نفسها، وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة  19,7 مليار دوالر إلى  الواردات من 
تغطية الصادرات إلى الواردات من %62 إلى %16، في الفترة نفسها، ما يؤكد أن الحكومة باتت تعتمد 
بالعمالت  تقريبًا  االستيراد  مدفوعات  جميع  تتم  بحيث  خارجيين،  تجاريين  شركاء  على  كبيرة  بصورة 

األجنبية، ويؤدي ذلك بدوره إلى خفض قيمة الليرة”.

وبين عامي 2005 و2010، حصلت سوريا على استثمار سنوي بمتوسط قدره 1,5 مليار دوالر كاستثمار 
أجنبي مباشر، إال إنه انخفض إلى الصفر تقريبًا خالل سنوات الصراع، وعلى الرغم من االستثمار الروسي 
العمالت  تدفقات  حّجمت  االستثمارات  هذه  أن  إال  التعدين-؛  قطاع  في  سيما  -ال  سوريا  في  واإليراني 
األجنبية، حيث شكلت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في السابق مصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة، 

ويشكل غيابه اليوم عاماًل إضافيا في انخفاض قيمة العملة. 
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ويعكس تقلب الليرة السورية وانخفاض قيمتها؛ الوضع السياسي واالقتصادي الهش في البالد، حيث 
فشلت القرارات االرتجالية للحكومة في تحقيق االستقرار، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع األساسية، 
الصرف  أسعار  في  األجــل  طويل  االستقرار  ويتطلب  الفقر،  خط  تحت  السكان  من   90% نحو  وجعل 
إستراتيجية تنمية شاملة ومستدامة، تستند إلى مشهد سياسي شفاف يبدو في الوقت الحالي بعيد 

المنال.

البنك  ويبدو أن تردي األداء االقتصادي للنظام يعود إلى مرحلة ما قبل األزمة، حيث قّدرت إحصائيات 
الدولي حصة الفرد من ناتج الدخل القومي عام 2007 بنحو 1820 دوالر، مقارنة بحصة الفرد في مصر 

والتي بلغت 2820 دوالر، والجزائر 4060 دوالر، والعراق 5030، وتونس 3500.

وعلى الرغم من عدم توفر أرقام حديثة بالنسبة للحالة السورية؛ إال أن حكومة النظام تعاني من عدم 
القدرة على توفير فرص أعمال تجارية جديدة، فيما تظهر تصنيفات البنك الدولي أن سوريا تقبع في 
المرتبة 179 من أصل 190 من حيث التنمية، وجاءت دول الصراع في المراتب التالية: أفغانستان 167، 

والعراق 171، وليبيا 186، فيما حلت اليمن في المرتبة 187.

الضغط السكاني و “التضخم الشبابي”

ُتظهر تقديرات دائرتي اإلحصاء التابعتين لألمم المتحدة والواليات المتحدة حدوث زيادة هائلة للسكان 
منذ 1950، حيث ارتفع عدد سكان سوريا من حوالي 3,5 مليون عام 1950، إلى 21,776 مليون عام 
2010، أي بمقدار 6,2 ضعف، ومن المحتمل أن يبلغ عدد السكان نحو 25 مليون بحلول عام 2025 

في حال عودة الالجئين، الذي سيبقون حتى ذلك الوقت مصدرًا لتغذية المعارضة في الخارج. 

وُتقّدر وكالة االستخبارات األمريكية المركزية متوسط عمر المجتمع السوري بحوالي 24,5 سنة، فيما 
ترتفع نسبة األطفال الُمعالين إلى %72,8 عام 2015، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على االقتصاد الذي يدار 

بطريقة غير احترافية. 

وُتحذر الوكالة من تفشي البطالة التي بلغت نسبة %50 عام 2017، ما جعل سوريا في المرتبة 217 
من بين 218 دولة تم تنصيفها، وهو ثاني أعلى مستوى للبطالة في العالم.

أما من جهة السكنى، فإن المجتمع السوري أصبح “شديد التمدن” نتيجة تنامي الصراع، إذ قدرت مصادر 
المدن  في  نسمة  مليون   19,4 عددهم  البالغ  السكان  عدد  مجمل  من   51,1% نحو  تكدس  الوكالة 
الرئيسة عام 2019، حيث يتركز السكان في مدن غرب سوريا، ويقطن في العاصمة دمشق نحو 2,32 
مليون نسمة، فيما يقطن حلب نحو 1,754 مليون، باإلضافة إلى حمص )1,295 مليون(، وحماة )894 
ألف( وفق تقديرات عام 2018، ومن غير الممكن إعادة بناء االقتصاد السوري على النمط الذي ساد في 
مرحلة ما قبل الحرب، وال شك في أن التقديرات التي تتحدث عن “االنتعاش االقتصادي” لالقتصاد السوري 

ليست سوى “هراء تحليلي” يهدف إلى تجنب الحديث عن الضرورة الملحة إلعادة الهيكلة والتحديث.

www.strategy-watch.com 6

2 نوفمبر 2019ترجمات



البحث عن حلول حقيقية

إصالحات  وإجــراء  األمــن،  وتوفير  االستقرار،  تحقيق  الفاشلة”؛  “الدولة  مرحلة  من  سوريا  إخــراج  يتطلب 
جادة في القطاعات المدنية واالقتصادية، ومن غير المتوقع تحقق ذلك في ظل حكم األسد، ما يضع 
البالد أمام احتمال استمرار العنف والفوضى والتدهور االقتصادي، واستمرار النظام في ممارسة القمع 

واإلرهاب الرسمي.

تعاني من  التي  الدول  تجارب  التعامل مع سوريا على ضوء  يتعين  المروعة  الحالة  تلك  وللخروج من 
الحرب كأفغانستان وليبيا واليمن والعراق، حيث يعتبر الحديث عن التطوير االقتصادي وإعادة اإلعمار 

في ظل استمرار الصراع وتنامي التطرف ضربًا من قصور النظر والغباء. 

لم  ما  أنه  إلى  التنبيه  يجدر  متقلب؛  العالم  أزمات  التورط في  بتجنب  األمريكية  اإلدارة  رغبة  وفي ظل 
يتم التعامل مع المسببات الحقيقية لألزمات في بؤر الصراع، فإن الواليات المتحدة ستواجه في العقد 

المقبل تحديات خطيرة يعتبر االنسحاب منها رمٌي من العبث والتدمير الذاتي.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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توفير خدمات الترجمة ونشر التقارير واألبحاث ذات األهمية السياسية 
والعسكرية في الشأنين السوري والخليجي.
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